
 

อากรแสตมป์ 20 บาท 
Duty Stamp 20 ฿ 

              สิ่งท่ีส่งมาด้วย 3 / Attachment 3 
            หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.) 
                Proxy (Form A.) 
                                                                 (แบบทัว่ไปซึง่เป็นแบบง่ายไม่ซบัซ้อน / General Proxy Form) 
 

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น                                                        เขียนท่ี       
Shareholders’ Registration No. Written at 

                                วนัท่ี _______ เดือน ______________ พ.ศ. _________ 
                                Date              Month                  Year 
 

(1)     ข้าพเจ้า                                     
          I/We                                                                                                                
          อยูบ้่านเลขท่ี          สัญชาติ                                      
          Address         Nationality        
(2)     เป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)  
         Being a Shareholder of Global Power Synergy Public Company Limited (“the Company”) 

โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม                                  หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั เสียง ดงันี  ้
Holding the total amount of shares and have the rights to vote equal to votes as follows:  
 หุ้นสามญั                           หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั  เสียง  
    Ordinary share  shares  have the rights to vote equal to                                                    votes          
 หุ้นบริุมสิทธิ                   หุ้น  ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั  เสียง           
    Preferred share  shares           have the rights to vote equal to                                                   votes                                                    

(3)  ขอมอบฉันทะให้  
 Hereby appoint  

1.     ช่ือ   อาย ุ      ปี  อยูบ้่านเลขท่ี                       
Mr./Mrs./Ms.  Age years,  residing at 
ถนน   ต าบล/แขวง     อ าเภอ/เขต    
Road    Sub- District District 
จังหวดั       รหัสไปรษณีย์          หรือ 
Province Postal Code   or 

2.     ช่ือ   อาย ุ      ปี  อยูบ้่านเลขท่ี                       
Mr./Mrs./Ms.  Age years,  residing at 
ถนน   ต าบล/แขวง     อ าเภอ/เขต    
Road    Sub- District District 
จังหวดั       รหัสไปรษณีย์          หรือ 
Province Postal Code   or 

3.    ช่ือ   อาย ุ      ปี  อยูบ้่านเลขท่ี                       
Mr./Mrs./Ms.  Age years,  residing at 
ถนน   ต าบล/แขวง     อ าเภอ/เขต    
Road    Sub- District District 
จังหวดั       รหัสไปรษณีย์           
Province Postal Code    

คนหน่ึงคนใดเพียงผู้เดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 
ของ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่  จ ากัด (มหาชน) ในวันท่ี 2 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ชัน้ 5 ศูนย์การค้า
เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว เลขที่ 1693 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวัน เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย 
Anyone of above as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the meeting of the 2021 Annual General Meeting of Shareholders of Global Power 
Synergy Public Company Limited on April 2, 2021 at 2.00 p.m. at Bangkok Convention Center, 5th Floor, Central Plaza Ladphrao, 1693 Phaholyothin Road, 
Chatuchak Sub-District, Chatuchak District, Bangkok 10900 or such other date, time and place as the meeting may be adjourned. 
 
กิจการใดท่ีผู้ รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุม ให้เสมือนถือวา่ข้าพเจ้าได้กระท าเองทุกประการ 
Any actions performed by the proxy in this Meeting shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves. 
 

 ลงนาม/Signed    ผู้มอบฉันทะ/Grantor 
  (                  ) 
 ลงนาม/Signed    ผู้ รับมอบฉันทะ/Proxy 
  (                  ) 
 ลงนาม/Signed    ผู้ รับมอบฉันทะ/Proxy 
  (                  ) 
 ลงนาม/Signed    ผู้ รับมอบฉันทะ/Proxy 
  (                  ) 

หมายเหต ุ:  
ผู้ ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุ และออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
Remark: A shareholder shall appoint only one proxy to attend and vote at the Meeting. A shareholder shall not  appoint more than one proxy each with the voting rights in respect 
of a certain portion of shares. 
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อากรแสตมป์ 20 บาท 
Duty Stamp 20 ฿ 

              สิ่งท่ีส่งมาด้วย 3 / Attachment 3 
            หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) 
                Proxy (Form B.) 
                                               (แบบที่ก ำหนดรำยกำรต่ำงๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชดัเจนตำยตวั/ Specific Details Form) 
 

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น                                                        เขียนท่ี          
Shareholders’ Registration No. Written at 
 

                                 วนัท่ี      เดือน          พ.ศ.    
                                 Date    Month   Year 

(1)     ข้ำพเจ้ำ              
          I/We                                                                                                                
          อยู่บ้ำนเลขท่ี         สญัชำติ                                                
          Address Nationality        
 
(2)     เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)  
          Being a Shareholder of Global Power Synergy Public Company Limited (“the Company”) 

 
โดยถือหุ้นจ ำนวนทัง้สิน้รวม                               หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เทำ่กบั เสียง ดงันี ้
Holding the total amount of shares and have the rights to vote equal to votes as follows:  
 หุ้นสำมญั  หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เทำ่กบั  เสียง  
    Ordinary share  shares have the rights to vote equal to                                       votes          
 หุ้นบริุมสิทธิ หุ้น  ออกเสียงลงคะแนนได้เทำ่กบั  เสียง           
    Preferred share shares have the rights to vote equal to                                     votes                                                    

 
(3)  ขอมอบฉนัทะให้  
 Hereby appoint  

  
1.     ช่ือ       อำยุ       ปี  อยู่บ้ำนเลขท่ี                       

Mr./Mrs./Ms.          Age years, residing at 
ถนน   ต ำบล/แขวง     อ ำเภอ/เขต    
Road   Sub- District District 
จงัหวดั       รหสัไปรษณีย์          หรือ 
Province Postal Code   or 
 

2.     ช่ือ       อำยุ       ปี  อยู่บ้ำนเลขท่ี                       
Mr./Mrs./Ms.    Age      years, residing at 
ถนน   ต ำบล/แขวง     อ ำเภอ/เขต    
Road    Sub- District   District 
จงัหวดั       รหสัไปรษณีย์          หรือ 
Province Postal Code   or 

 
3.    ช่ือ       อำยุ       ปี  อยู่บ้ำนเลขท่ี                       

Mr./Mrs./Ms.    Age      years, residing at 
ถนน   ต ำบล/แขวง     อ ำเภอ/เขต    
Road    Sub- District   District 
จงัหวดั       รหสัไปรษณีย์           
Province Postal Code    

    
 

คนหน่ึงคนใดเพียงผู้เดยีวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 
ของ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี จ ากัด (มหาชน) ในวันท่ี 2 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบางกอกคอนเวนช่ันเซ็นเตอร์ ชัน้ 5 
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว เลขท่ี 1693 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 หรือท่ีจะพงึเล่ือนไปในวัน เวลา 
และสถานท่ีอ่ืนด้วย 
Anyone of above as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the meeting of the 2021 Annual General Meeting of Shareholders 
of Global Power Synergy Public Company Limited on April 2, 2021 at 2.00 p.m. at Bangkok Convention Center, 5th Floor, Central Plaza Ladphrao, 
1693 Phaholyothin Road, Chatuchak Sub-District, Chatuchak District, Bangkok 10900 or such other date, time and place as the meeting 
may be adjourned. 
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(4) ข้ำพเจ้ำขอมอบฉนัทะให้ผู้รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้ำพเจ้ำในกำรประชุมครัง้นี ้ดงันี  ้
 In this Meeting, I/we grant my/our proxy to vote on my/our behalf as follows:  

  

ระเบียบวาระท่ี 1 พิจารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2563 และอนุมัตงิบการเงินประจ าปีสิน้สุด ณ วันท่ี 
31 ธันวาคม 2563 

Agenda Item 1 To acknowledge the operating results of GPSC for the year 2020 and to approve the audited financial statements  
for the year ended December 31, 2020 
  (ก) ให้ผู้รับมอบฉนัทะมีสิทธิพจิำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทกุประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 

 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
  (ข) ให้ผู้รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดงันี ้

 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
   เหน็ด้วย   ไม่เหน็ด้วย                       งดออกเสียง  
                Approve             Disapprove                              Abstain 

ระเบียบวาระท่ี 2 พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรเงินก าไร การจ่ายเงินปันผล และจัดสรรทุนส ารอง ประจ าปี 2563 
Agenda Item 2 To approve the allocation of profit as a legal reserve and the dividend payment from the operating results of GPSC  

for the year 2020 
  (ก) ให้ผู้รับมอบฉนัทะมีสิทธิพจิำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทกุประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
       (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

   (ข) ให้ผู้รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดงันี ้
       (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
          เห็นด้วย                            ไม่เหน็ด้วย     งดออกเสียง  
               Approve                Disapprove                              Abstain          Abstain                   Disapprove         Abstain 

ระเบียบวาระท่ี 3 พจิารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2564 
Agenda Item 3 To approve GPSC’s director remuneration for the year 2021 

  (ก) ให้ผู้รับมอบฉนัทะมีสิทธิพจิำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทกุประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
       (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

   (ข) ให้ผู้รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดงันี ้
       (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
        เหน็ด้วย                       ไม่เหน็ด้วย                   งดออกเสียง  
            Approve      Disapprove            Abstain  

ระเบียบวาระท่ี 4 พจิารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจ าปี 2564 
Agenda Item 4 To approve the appointment of GPSC’s auditor and the determination of the audit fee for the year 2021 

  (ก) ให้ผู้รับมอบฉนัทะมีสิทธิพจิำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทกุประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
       (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

   (ข) ให้ผู้รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดงันี ้
       (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
        เหน็ด้วย                       ไม่เหน็ด้วย                   งดออกเสียง  
             Approve      Disapprove            Abstain  

ระเบียบวาระท่ี 5 พจิารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
Agenda Item 5 To elect GPSC’s new directors in replacement of those who are due to retire by rotation 

  (ก) ให้ผู้รับมอบฉนัทะมีสิทธิพจิำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทกุประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
       (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

   (ข) ให้ผู้รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดงันี ้
       (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

 
 เลือกตัง้กรรมการทัง้ชุด 
 Vote for all nominated candidates   

    เหน็ด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง  
                      Approve                          Disapprove                           Abstain 

  เลือกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล 
 Vote for an individual nominated candidate 

บคุคลท่ีได้รับกำรเสนอช่ือ                                 1. นายไพรินทร์ ชูโชตถิาวร 
Name of the nominated candidate                   1. Mr. Pailin  Chuchottaworn 
   เหน็ด้วย      ไม่เหน็ด้วย                     งดออกเสียง  

                     Approve    Disapprove             Abstain 
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 บคุคลท่ีได้รับกำรเสนอช่ือ                                 2. นายปกรณ์  อาภาพันธ์ุ 
Name of the nominated candidate                   2. Mr. Pakorn  Apaphant 
  เหน็ด้วย      ไม่เหน็ด้วย                     งดออกเสียง  
      Approve                    Disapprove            Abstain 

 บคุคลท่ีได้รับกำรเสนอช่ือ                                 3. นางนิชา  หรัิญบูรณะ ธุวธรรม 
Name of the nominated candidate                   3. Mrs. Nicha  Hiranburana Thuvatham 
  เหน็ด้วย      ไม่เหน็ด้วย                     งดออกเสียง  
      Approve                    Disapprove            Abstain 

 บคุคลท่ีได้รับกำรเสนอช่ือ                                 4. นายพงษ์พันธ์ุ  อมรวิวัฒน์ 
Name of the nominated candidate                   4. Mr. Pongpun  Amornvivat 
  เหน็ด้วย      ไม่เหน็ด้วย                     งดออกเสียง  
      Approve                    Disapprove            Abstain 

 บคุคลท่ีได้รับกำรเสนอช่ือ                                 5. นายวรวัฒน์  พทิยศริิ 
Name of the nominated candidate                   5. Mr. Worawat  Pitayasiri 
  เหน็ด้วย      ไม่เหน็ด้วย                     งดออกเสียง  
      Approve                    Disapprove            Abstain 

ระเบียบวาระท่ี 6 เร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
Agenda Item 6 Others (if any)  

  (ก) ให้ผู้รับมอบฉนัทะมีสิทธิพจิำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทกุประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
       (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

   (ข) ให้ผู้รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดงันี ้
       (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

  เหน็ด้วย      ไม่เหน็ด้วย                 งดออกเสียง  
Approve                       Disapprove            Abstain 

 
(5) กำรลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวำระใดท่ีไม่เป็นไปตำมท่ีระบไุว้ในหนังสือมอบฉนัทะนีใ้ห้ถือวำ่กำรลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นกำร

ลงคะแนนเสียงของข้ำพเจ้ำในฐำนะผู้ถือหุ้น 
Voting of proxy in any agenda that is not as specified in this proxy shall be considered as invalid and not signify my voting as a shareholder. 
 

(6) ในกรณีท่ีข้ำพเจ้ำไม่ได้ระบุควำมประสงค์ในกำรออกเสียงลงคะแนนในวำระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีกำรพจิำรณำหรือลงมติใน
เร่ืองใดนอกเหนือจำกเร่ืองท่ีระบุไว้ข้ำงต้น รวมถึงกรณีท่ีมีกำรแก้ไขเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประกำรใด ให้ผู้ รั บมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและ
ลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทกุประกำรตำมท่ีเหน็สมควร 
In case I/we have not specified my/our voting intention in any agenda or not clearly specified or in case the Meeting considers or passes any 
resolution other than those specified above, including the case of any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the rights to 
consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 
 

  กิจกำรใดท่ีผู้รับมอบฉนัทะได้กระท ำไปในกำรประชุม ให้เสมือนถือวำ่ข้ำพเจ้ำได้กระท ำเองทกุประกำร 
Any actions performed by the proxy in this Meeting shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves. 
 

 
 ลงนำม/Signed                          ผู้มอบฉันทะ/Grantor 
  (                  ) 
 
 ลงนำม/Signed          ผู้รับมอบฉนัทะ/Proxy 
  (                  ) 
 
 ลงนำม/Signed          ผู้รับมอบฉนัทะ/Proxy 
  (                  ) 
 
 ลงนำม/Signed          ผู้รับมอบฉนัทะ/Proxy 
  (                  ) 
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หมายเหตุ : ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกจิการค้า เร่ือง ก าหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2550 
Remarks: According to the notification of Department of Business Development, Ministry of Commerce regarding Proxy Form (Issue 5) 2007 
 

1. ผู้ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะ จะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรำยเดียวเป็นผู้ เข้ำประชุม และออกเสียงลงคะแนน ไม่สำมำรถแบ่งแยกจ ำนวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉันทะหลำย
คนเพ่ือแยกกำรลงคะแนนเสียงได้ 

 The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and not split the number of shares to 
several proxies for splitting votes.  

2. วำระเลือกตัง้กรรมกำรสำมำรถเลือกตัง้กรรมกำรทัง้ชุดหรือเลือกตัง้กรรมกำรเป็นรำยบคุคล 
 Regarding the election of directors, the proxy can either elect the whole set of the nominated directors or any individual nominated 

directors  
3. ในกรณีท่ีมีวำระท่ีจะพจิำรณำในกำรประชุมมำกกวำ่วำระท่ีระบไุว้ข้ำงต้น ผู้มอบฉนัทะสำมำรถระบเุพิม่เติมได้ในใบประจ ำต่อตำมแนบด้ำนลำ่งของ 
หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ข. ฉบบันี ้             

  In case there are additional agenda items other than those specified above, the grantor of the proxy shall use the Attachment to Proxy Form B. 
attached herewith to specify the additional agenda item(s).  

************************************************************************************************************************************************************************** 
        

ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. / Supplemental Proxy Form B. 
  (แบบที่ก ำหนดรำยกำรต่ำงๆ ที่จะมอบฉันทะท่ีละเอียดชดัเจนตำยตวั / Specific Details Form) 

 
 การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)  

The proxy as a shareholder of Global Power Synergy Public Company Limited (“The Company”) 
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 ของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี จ ากัด (มหาชน) ในวันท่ี 2 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. 
ณ ห้องบางกอกคอนเวนช่ันเซ็นเตอร์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว เลขท่ี 1693 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร 
กรุงเทพฯ 10900 หรือท่ีจะพงึเล่ือนไปในวัน เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย 
At the meeting of the 2021 Annual General Meeting of Shareholders of Global Power Synergy Public Company Limited on April 2, 2021 at 
2.00 p.m. at Bangkok Convention Center, 5th Floor, Central Plaza Ladphrao, 1693 Phaholyothin Road, Chatuchak Sub-District, Chatuchak 
District, Bangkok 10900 or such other date, time and place as the meeting may be adjourned. 
 
ระเบียบวาระท่ี     เร่ือง           
Agenda              Subject :  
  (ก) ให้ผู้รับมอบฉนัทะมีสิทธิพจิำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทกุประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
   (ข) ให้ผู้รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดงันี ้
                        (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

   เหน็ด้วย     ไม่เหน็ด้วย    งดออกเสียง  
          Approve    Disapprove Abstain  
 
ระเบียบวาระท่ี     เร่ือง           
Agenda              Subject :  
  (ก) ให้ผู้รับมอบฉนัทะมีสิทธิพจิำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทกุประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
       (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

   (ข) ให้ผู้รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดงันี ้
                       (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

   เหน็ด้วย     ไม่เหน็ด้วย    งดออกเสียง  
          Approve    Disapprove Abstain                                                      
                   
ระเบียบวาระท่ี     เร่ือง           
Agenda              Subject :  
  (ก) ให้ผู้รับมอบฉนัทะมีสิทธิพจิำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทกุประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
   (ข) ให้ผู้รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดงันี ้
                        (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

   เหน็ด้วย     ไม่เหน็ด้วย    งดออกเสียง  
          Approve    Disapprove Abstain  
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ระเบียบวาระท่ี                   เร่ือง          เลือกตัง้กรรมการใหม่ (ต่อ)         
Agenda                 Subject :     Election of new Directors (continued) 

 
  (ก) ให้ผู้รับมอบฉนัทะมีสิทธิพจิำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทกุประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
   (ข) ให้ผู้รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดงันี ้

       (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
               เลือกตัง้กรรมกำรทัง้ชุด 
             Vote for all the nominated directors   
                เหน็ด้วย   ไม่เหน็ด้วย     งดออกเสียง  
                            Approve  Disapprove Abstain  
               เลือกตัง้กรรมกำรเป็นรำยบคุคล 
             Vote for an individual nominated candidate 
        
                    บคุคลท่ีได้รับกำรเสนอช่ือ         
                    Name of the nominated candidate 
                เหน็ด้วย      ไม่เหน็ด้วย   งดออกเสียง  
                            Approve                      Disapprove      Abstain                    
            บคุคลท่ีได้รับกำรเสนอช่ือ         
                    Name of the nominated candidate 
                เหน็ด้วย      ไม่เหน็ด้วย   งดออกเสียง  
                            Approve                    Disapprove       Abstain                    
                    บคุคลท่ีได้รับกำรเสนอช่ือ         
                    Name of the nominated candidate 
                เหน็ด้วย      ไม่เหน็ด้วย   งดออกเสียง  
                            Approve                    Disapprove      Abstain                    
            บคุคลท่ีได้รับกำรเสนอช่ือ         
                    Name of the nominated candidate 
                เหน็ด้วย      ไม่เหน็ด้วย   งดออกเสียง  
                            Approve                    Disapprove      Abstain                    
  

ข้ำพเจ้ำขอรับรองวำ่ รำยกำรในใบประจ ำต่อหนงัสือมอบฉนัทะถูกต้องบริบรูณ์และเป็นควำมจริงทกุประกำร 
 I/We certify that the statements in this Supplemental Proxy Form are correct, complete and true in all respects. 

 
 
 
 ลงนำม/Signed                          ผู้มอบฉันทะ/Grantor 
   (     ) 
 
 ลงนำม/Signed          ผู้รับมอบฉนัทะ/Proxy 
   (     ) 
 
 ลงนำม/Signed          ผู้รับมอบฉนัทะ/Proxy 
   (     ) 
 
 ลงนำม/Signed          ผู้รับมอบฉนัทะ/Proxy 
   (     ) 
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อากรแสตมป์ 20 บาท 
Duty Stamp 20 ฿ 

              สิ่งท่ีส่งมาด้วย 3 / Attachment 3 
            หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.) 
                Proxy (Form C.) 
                        (แบบทีใ่ช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทนุต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดูแลหุ้นเท่านัน้) 
                                                                  (for Foreign Shareholder Appointing Custodian in Thailand) 
 

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น                                                        เขียนท่ี       
Shareholders’ Registration No. Written at 
 

                                วนัท่ี    เดือน    พ.ศ.    
                                Date    Month   Year 

(1)    ข้าพเจ้า               
         I/We                                                                                                                
         ส านกังานตัง้อยู่เลขท่ี                                                                 

Office Address                
ถนน                                                  ต าบล/แขวง                         อ าเภอ/เขต         
Road                          Sub- District                   District 
จงัหวดั                         รหสัไปรษณีย์                                     
Province                        Postal Code      
ในฐานะผู้ประกอบธุรกจิเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ         
As a custodian for (Shareholders’ name) 
ซึง่เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)  

          Which is a Shareholder of Global Power Synergy Public Company Limited (“the Company”) 
โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม                                หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั เสียง ดงันี ้
Holding the total amount of shares and have the rights to vote equal to                 votes as follows:  
 หุ้นสามญั                           หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั  เสียง  
    Ordinary share  shares      have the rights to vote equal to                                           votes          
 หุ้นบริุมสิทธิ                          หุ้น  ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั  เสียง           
    Preferred share shares      have the rights to vote equal to                                           votes 
                                                   

(2)  ขอมอบฉนัทะให้  
   Hereby appoint  

  
1.     ช่ือ       อายุ       ปี  อยู่บ้านเลขท่ี                       

Mr./Mrs./Ms.    Age      years, residing at 
ถนน   ต าบล/แขวง     อ าเภอ/เขต    
Road    Sub- District   District 
จงัหวดั       รหสัไปรษณีย์          หรือ 
Province Postal Code   or 

2.     ช่ือ       อายุ       ปี  อยู่บ้านเลขท่ี                       
Mr./Mrs./Ms.    Age      years, residing at 
ถนน   ต าบล/แขวง     อ าเภอ/เขต    
Road    Sub- District   District 
จงัหวดั       รหสัไปรษณีย์          หรือ 
Province Postal Code   or 

3.    ช่ือ       อายุ       ปี  อยู่บ้านเลขท่ี                       
Mr./Mrs./Ms.    Age      years, residing at 
ถนน   ต าบล/แขวง     อ าเภอ/เขต    
Road    Sub- District   District 
จงัหวดั       รหสัไปรษณีย์           
Province Postal Code    

 
คนหน่ึงคนใดเพียงผู้เดยีวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 
ของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี จ ากัด (มหาชน) ในวันท่ี 2 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบางกอกคอนเวนช่ันเซ็นเตอร์ ชัน้ 5 
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว เลขท่ี 1693 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 หรือท่ีจะพงึเล่ือนไปในวัน เวลา 
และสถานท่ีอ่ืนด้วย 
Anyone of above as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the meeting of the 2021 Annual General Meeting of Shareholders 
of Global Power Synergy Public Company Limited on April 2, 2021 at 2.00 p.m. at Bangkok Convention Center, 5th Floor, Central Plaza 
Ladphrao, 1693 Phaholyothin Road, Chatuchak Sub-District, Chatuchak District, Bangkok 10900 or such other date, time and place as the 
meeting may be adjourned. 
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(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครัง้นี ้ดงันี  ้
  In this Meeting, I/we grant my/our proxy to vote on my/our behalf as follows:  
          มอบฉนัทะตามจ านวนหุ้นทัง้หมดท่ีถือและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนนได้ ตามข้อ (1) 
             Grant proxy equal to all of the number of shares held by me/us and has the right to vote in accordance with Clause (1) 
          มอบฉนัทะ บางสว่น คือ              
             Grant proxy in partial of the number of shares held by me/us  

 หุ้นสามญั                           หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั  เสียง  
    Ordinary share  shares have the rights to vote equal to                                     votes          
 หุ้นบริุมสิทธิ                         หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั  เสียง           

                    Preferred share shares have the rights to vote equal to                                             votes 
                    รวมสิทธิออกคะแนนเสียงทัง้หมด เสียง              
                    Totaling                                                                                                                      votes 

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครัง้นี ้ดงันี  ้
  In this Meeting, I/we grant my/our proxy to vote on my/our behalf as follows:  
 

ระเบียบวาระท่ี 1 พิจารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2563 และอนุมัตงิบการเงินประจ าปีสิน้สุด ณ วันท่ี 

31 ธันวาคม 2563 

Agenda Item 1 To acknowledge the operating results of GPSC for the year 2020 and to approve the audited financial statements  
for the year ended December 31, 2020 
  (ก) ให้ผู้รับมอบฉนัทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

  (ข) ให้ผู้รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

           เห็นด้วย.......................เสียง    ไม่เหน็ด้วย.........................เสียง    งดออกเสียง.......................เสียง   

               Approve.......................Vote   Disapprove.......................Vote        Abstain.............................Vote 

ระเบียบวาระท่ี 2 พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรเงินก าไร การจ่ายเงินปันผล และจัดสรรทุนส ารอง ประจ าปี 2563 

Agenda Item 2 To approve the allocation of profit as a legal reserve and the dividend payment from the operating results of GPSC  

for the year 2020 

  (ก) ให้ผู้รับมอบฉนัทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

       (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

   (ข) ให้ผู้รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

       (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

           เห็นด้วย.......................เสียง    ไม่เหน็ด้วย.........................เสียง    งดออกเสียง.......................เสียง   

               Approve.......................Vote       Disapprove.......................Vote      Abstain.............................Vote          Abstain                   Disapprove         Abstain 

ระเบียบวาระท่ี 3 พจิารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2564 

Agenda Item 3 To approve GPSC’s director remuneration for the year 2021 

  (ก) ให้ผู้รับมอบฉนัทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

       (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

   (ข) ให้ผู้รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

       (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

          เห็นด้วย.......................เสียง    ไม่เหน็ด้วย.........................เสียง    งดออกเสียง.......................เสียง   

               Approve......................Vote         Disapprove......................Vote         Abstain.............................Vote  
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ระเบียบวาระท่ี 4 พจิารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจ าปี 2564 

Agenda Item 4 To approve the appointment of GPSC’s auditor and the determination of the audit fee for the year 2021 

  (ก) ให้ผู้รับมอบฉนัทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

       (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

   (ข) ให้ผู้รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

       (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

          เห็นด้วย.......................เสียง    ไม่เหน็ด้วย.........................เสียง    งดออกเสียง.......................เสียง   

               Approve......................Vote         Disapprove......................Vote        Abstain.............................Vote  

ระเบียบวาระท่ี 5 พจิารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

Agenda Item 5 To elect GPSC’s new directors in replacement of those who are due to retire by rotation 
  (ก) ให้ผู้รับมอบฉนัทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

       (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

   (ข) ให้ผู้รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

       (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

 
 เลือกตัง้กรรมการทัง้ชุด 

 Vote for all nominated candidates   

        เหน็ด้วย.......................เสียง    ไม่เหน็ด้วย.........................เสียง    งดออกเสียง.......................เสียง   

                    Approve......................Vote         Disapprove......................Vote         Abstain.............................Vote  

  เลือกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล 

 Vote for an individual nominated candidate 

บคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือ                                       1. นายไพรินทร์ ชูโชตถิาวร 

Name of the nominated candidate                    1. Mr. Pailin  Chuchottaworn  

               เหน็ด้วย.......................เสียง    ไม่เหน็ด้วย.........................เสียง    งดออกเสียง.......................เสียง   

                    Approve.....................Vote         Disapprove......................Vote        Abstain.............................Vote 

 บคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือ                                  2. นายปกรณ์  อาภาพันธ์ุ 

Name of the nominated candidate                    2. Mr. Pakorn  Apaphant 

               เหน็ด้วย.......................เสียง    ไม่เหน็ด้วย.........................เสียง    งดออกเสียง.......................เสียง   

      Approve.....................Vote         Disapprove.......................Vote        Abstain.............................Vote 

 บคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือ                                 3. นางนิชา  หรัิญบูรณะ ธุวธรรม  

Name of the nominated candidate                   3. Mrs. Nicha  Hiranburana Thuvatham 

               เหน็ด้วย.......................เสียง    ไม่เหน็ด้วย.........................เสียง    งดออกเสียง.......................เสียง   

      Approve.....................Vote         Disapprove.......................Vote        Abstain.............................Vote 

 บคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือ                                 4. นายพงษ์พันธ์ุ  อมรวิวัฒน์  

Name of the nominated candidate                   4. Mr. Pongpun  Amornvivat 

               เหน็ด้วย.......................เสียง    ไม่เหน็ด้วย.........................เสียง    งดออกเสียง.......................เสียง   

                    Approve......................Vote        Disapprove.......................Vote        Abstain..............................Vote 

 บคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือ                                 5. นายวรวัฒน์  พทิยศริิ 

Name of the nominated candidate                   5. Mr. Worawat  Pitayasiri 

               เหน็ด้วย.......................เสียง    ไม่เหน็ด้วย.........................เสียง    งดออกเสียง.......................เสียง   

                    Approve......................Vote        Disapprove.......................Vote        Abstain..............................Vote 
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ระเบียบวาระท่ี 6 เร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

Agenda Item 6 Others (if any)  

  (ก) ให้ผู้รับมอบฉนัทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

       (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

   (ข) ให้ผู้รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

       (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

          เห็นด้วย.......................เสียง    ไม่เหน็ด้วย.........................เสียง    งดออกเสียง.......................เสียง   

               Approve......................Vote         Disapprove......................Vote         Abstain............................Vote 

 

 (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไว้ในหนงัสือมอบฉนัทะนีใ้ห้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการ
ลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น 
Voting of proxy in any agenda that is not as specified in this proxy shall be considered as invalid and not signify my voting as a shareholder. 
 

 (6) ในกรณีท่ีข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพจิารณาหรือลงมติใน
เร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีท่ีมีการแก้ไขเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและ
ลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
In case I/we have not specified my/our voting intention in any agenda or not clearly specified or in case the Meeting considers or passes any 
resolution other than those specified above, including the case of any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the rights to 
consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 
 

  กิจการใดท่ีผู้รับมอบฉนัทะได้กระท าไปในการประชุม ให้เสมือนถือวา่ข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 
Any actions performed by the proxy in this Meeting shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves. 
 
 

 
 ลงนาม/Signed                         ผู้มอบฉันทะ/Grantor 
  (                  ) 
 
 ลงนาม/Signed         ผู้รับมอบฉนัทะ/Proxy 
  (                  ) 
 
 ลงนาม/Signed         ผู้รับมอบฉนัทะ/Proxy 
  (                  ) 
 
 ลงนาม/Signed         ผู้รับมอบฉนัทะ/Proxy 
  (                  ) 
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หมายเหตุ : ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกจิการค้า เร่ือง ก าหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2550 
Remarks: According to the notification of Department of Business Development, Ministry of Commerce regarding Proxy Form (Issue 5) 2007 
 

1. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. นี ้ใช้เฉพาะกรณีท่ีผู้ถือหุ้นท่ีปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตัง้คสัโตเดียน (Custodian)                        
ในประเทศไทยเป็นผู้ฝากและดูแลหุ้นเท่านัน้ 

 Only foreign shareholders as registered in the registration book who have custodian in Thailand can use the Proxy Form C. 
2. หลกัฐานท่ีต้องแนบพร้อมกบัหนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ค. คือ 

 Evidences to be enclosed with the proxy form C. are: 
  (1) หนงัสือมอบอ านาจจากผู้ถือหุ้นให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ด าเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 
        Power of Attorney from shareholder authorizes a custodian to sign the Proxy form on behalf of the shareholder. 
  (2) หนงัสือยืนยันวา่ผู้ลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คสัโตเดียน (Custodian) 
        Letter of certification to certify that the signer in the proxy Form have a permission to act as a Custodian. 

3. ผู้ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบง่แยกจ านวนหุ้ นให้ 
 ผู้รับมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

 A shareholder shall appoint only one holder to attend and vote at the Meeting. A shareholder may not appoint more than one proxy 
holder, each with the voting right in respect of a certain portion of shares. 

4. วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชุดหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
  Regarding the election of directors, the proxy can either elect the whole set of the directors or only a specific director.  

5. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพจิารณาในการประชุมมากกวา่วาระท่ีระบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉนัทะสามารถระบเุพิม่เติมได้ในใบประจ าตอ่ตามแนบด้านลา่งของ 
หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ค ฉบบันี ้             

  In case there are additional agendas, the proxy can state other agenda(s) by using the Supplemental Proxy Form C as attached. 
 
************************************************************************************************************************************************************************** 

        
ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. / Supplemental Proxy Form C. 

                        (แบบทีใ่ช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทนุต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดูแลหุ้นเท่านัน้) 
                                                                  (for Foreign Shareholder Appointing Custodian in Thailand) 

 
 การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)  

The proxy as a shareholder of Global Power Synergy Public Company Limited (“The Company”) 
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 ของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี จ ากัด (มหาชน) ในวันท่ี 2 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. 
ณ ห้องบางกอกคอนเวนช่ันเซ็นเตอร์ ชัน้ 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว เลขท่ี 1693 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร 
กรุงเทพฯ 10900 หรือท่ีจะพงึเล่ือนไปในวัน เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย 
At the meeting of the 2021 Annual General Meeting of Shareholders of Global Power Synergy Public Company Limited on April 2, 2021 at 
2.00 p.m. at Bangkok Convention Center, 5 th Floor, Central Plaza Ladphrao, 1693 Phaholyothin Road, Chatuchak Sub-District, Chatuchak 
District, Bangkok 10900 or such other date, time and place as the meeting may be adjourned. 

 
ระเบียบวาระท่ี     เร่ือง           
Agenda              Subject :  
  (ก) ให้ผู้รับมอบฉนัทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
   (ข) ให้ผู้รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

       (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
              เหน็ด้วย.......................เสียง    ไม่เหน็ด้วย.........................เสียง    งดออกเสียง.......................เสียง   
                   Approve.......................Vote        Disapprove.......................Vote        Abstain..............................Vote  
 
 
ระเบียบวาระท่ี     เร่ือง           
Agenda                  Subject :  
  (ก) ให้ผู้รับมอบฉนัทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
   (ข) ให้ผู้รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

       (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
              เหน็ด้วย.......................เสียง    ไม่เหน็ด้วย.........................เสียง    งดออกเสียง.......................เสียง   
                   Approve.......................Vote        Disapprove.......................Vote        Abstain..............................Vote  
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ระเบียบวาระท่ี     เร่ือง           
Agenda              Subject :  
  (ก) ให้ผู้รับมอบฉนัทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
   (ข) ให้ผู้รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

       (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
              เหน็ด้วย.......................เสียง    ไม่เหน็ด้วย.........................เสียง    งดออกเสียง.......................เสียง   
                   Approve.......................Vote        Disapprove.......................Vote        Abstain..............................Vote  
  
                                                                   
ระเบียบวาระท่ี                   เร่ือง          เลือกตัง้กรรมการใหม่ (ต่อ)         
Agenda                 Subject :     Election of new Directors (continued) 

 
  (ก) ให้ผู้รับมอบฉนัทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
   (ข) ให้ผู้รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

       (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
            เลือกตัง้กรรมการทัง้ชุด 
          Vote for all the nominated directors   
                    เห็นด้วย.......................เสียง    ไม่เหน็ด้วย.........................เสียง    งดออกเสียง.......................เสียง   
                        Approve.......................Vote        Disapprove.......................Vote        Abstain..............................Vote 
            เลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล                                                                                                                                                   
                 Vote for an individual nominated candidate 
                 บคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือ         
                 Name of the nominated candidate 
            เห็นด้วย.......................เสียง    ไม่เหน็ด้วย.........................เสียง    งดออกเสียง.......................เสียง   
                        Approve.......................Vote       Disapprove.......................Vote        Abstain..............................Vote 
  บคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือ         
                 Name of the nominated candidate 
            เห็นด้วย.......................เสียง    ไม่เหน็ด้วย.........................เสียง    งดออกเสียง.......................เสียง   
                        Approve.......................Vote       Disapprove.......................Vote        Abstain..............................Vote 
  บคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือ         
                 Name of the nominated candidate 
            เห็นด้วย.......................เสียง    ไม่เหน็ด้วย.........................เสียง    งดออกเสียง.......................เสียง   
                        Approve.......................Vote       Disapprove.......................Vote        Abstain..............................Vote 
  บคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือ         
                 Name of the nominated candidate 
            เห็นด้วย.......................เสียง    ไม่เหน็ด้วย.........................เสียง    งดออกเสียง.......................เสียง   
                        Approve.......................Vote       Disapprove.......................Vote        Abstain..............................Vote 
 

ข้าพเจ้าขอรับรองวา่ รายการในใบประจ าต่อหนงัสือมอบฉนัทะถูกต้องบริบรูณ์และเป็นความจริงทกุประการ 
 I/We certify that the statements in this Supplemental Proxy Form are correct, complete and true in all respects. 
 

 
 
 ลงนาม/Signed                          ผู้มอบฉันทะ/Grantor 
   (     ) 
 
 ลงนาม/Signed          ผู้รับมอบฉนัทะ/Proxy 
   (     ) 
 
 ลงนาม/Signed          ผู้รับมอบฉนัทะ/Proxy 
   (     ) 
 
 ลงนาม/Signed          ผู้รับมอบฉนัทะ/Proxy 
   (     ) 


